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❖
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Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij
de redactie.
De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij.
Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te
plaatsen.
Indien kopij niet op tijd ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de
betreffende maandniet tot plaatsen over te gaan.
Kopij inleveren bij Geesje van Noordenburg, Marten Janswei 10. Graag uw kopij
digitaal inleveren,in Microsoft Word of RTF-formaat, ook kunt u natuurlijk uw stukje
geschreven in een e-mail doen.
Graag het bestand opslaan onder de naam van uw club of vereniging.

❖
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Voorwoord
In deze uitgave wordt teruggekeken op activiteiten die in deze maand geweest zijn
en over de komende activiteiten wordt weer informatie gegeven.
De Piterrun & Piterwalk op zaterdag 11 maart was weer een groot succes met heel
veel deelnemers. Wat was het genieten voor iedereen, een heerlijke lentedag, een
prachtige tocht door de natuur. Vol lof is iedereen over de geweldige organisatie. Na
afloop viel de opkomst in Hûs de Mande wat tegen, maar de rockband Beneden Peil
heeft voor de aanwezigen “alles uit de kast gehaald” en een grandioos optreden
laten zien. Als straks bij een volgende Piterrun het MFA gebruikt kan worden is het
eindpunt en alle activiteiten op 1 locatie en dan zullen mensen vast langer blijven.
Het is nog steeds prachtig lenteweer en de temperaturen lopen al flink op naar
zomerse waarden. In de tuin moet in deze tijd van alles gebeuren, zowel in de
groente- als bloementuin. Vooral bij de groentetelers wordt het lichaam flink op de
proef gesteld omdat de tuin eerst gespit moet worden. Heeft het lichaam daarna
ontspanning nodig, wellicht is het volgen van yogalessen een oplossing, vanaf
dinsdag 4 april worden deze gegeven in Dorpshuis de Mande. De tuinen, borders en
plantenbakken in ons dorp zijn royaal voorzien van viooltjes in allerlei kleuren. De
vele vrijwilligers hebben zaterdag 18 maart huis aan huis deze prachtige bloemen
verkocht en zich daarmee ingezet voor het Liphústerfeest.
“Waar een klein dorp groot in kan zijn”.
De Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest Het landelijke opkomstpercentage van
deze verkiezing (81,9%) was daarmee het hoogst sinds de Tweede Kamerverkiezing
van 1986 (85,82%).In Lippenhuizen hebben van de 1071 stemgerechtigden, 848 hun
stem uitgebracht. Een opkomst van 83,38% en daarmee zit ons dorp boven het
landelijk gemiddelde. Er komen 13 partijen in de Tweede Kamer, dit is het hoogste
aantal partijen sinds 1974, toen waren er 14. Nu is het afwachten welke regering er
wordt gevormd.
Ook de komende weken wordt er weer van alles georganiseerd. Op het gebied van
sport, jeugdwerk, er worden legobouwers gezocht, op 27 april is het Koningsdag en
staat er een ontbijtbuffet klaar, bij de Vrouwen van Nu vertelt Henk Miedema over het
Frysk hinder en kunnen er paasstukken gemaakt worden. De scholieren
die in een examenklas zitten zijn in deze periode druk bezig met het
afronden van hun schoolexamens en het zich voorbereiden op de
landelijke examens die starten op 10 mei. Een spannende tijd.
Lees ook deze Harker met veel leesplezier.

Geesje

De Harker

`Wisseling van de wacht`
Geesje van Noordenburg doet al vele jaren de
opmaak van de Harker en al ruim 1½ jaar van uit
Hoofddorp, waar zij nu woont. Dankzij de `digitale
snelweg` lukte het haar prima elke maand de
dorpskrant te verzorgen. Voor de betrokkenheid bij
het dorp speelt de afstand echter wel een rol en
daarom vindt zij dat de opmaak aan iemand anders
moet worden overdragen. Dit is dan ook haar laatste
dorpskrant. Tjitske Zuidema heeft aangegeven haar
wel te willen opvolgen. Wij bedanken Geesje voor
haar inzet en wensen Tjitske veel succes.
deharker.lippenhuizen@gmail.com

Tjitske
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Dorpsagenda 2017
Wanneer
Tijd
Waar
Wat gaat er gebeuren
Niet alle activiteiten worden vermeld in de dorpsagenda, lees ook even verder.
22 april

Jeugdwerk: Casino night

19:00

Lytshûs

27 april.

Koningsdag Ontbijt

8:00

Hûs de Mande

27 april

Koningsdag Oranjecafé

16:00

Hûs de Mande

2 jun.

Statiegeld flessenactie

18:00

Dorpshuis

19 mei.

Bubble voetbal

17:30

Sportveld de Kobunder

11 jun.

Jeugdwerk: Walibi

08:45

Dorpshuis

Hebt u al eens gekeken op de site lippenhuizen1.nl? Daar vindt u alle informatie over ons mooie dorp
met een evenementenagenda wat er allemaal te beleven is. Dit is een initiatief om voor alle
verenigingen een gezamenlijke dorpsagenda op te zetten om de vele evenementen op elkaar af te
stemmen en daar waar mogelijk te bundelen. En ervoor te zorgen dat we geen dubbele evenementen
hebben gepland zodat u een keuze zou moeten maken. Want dat zou zonde zijn!

De Harker
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Mededelingenbord
Legobouwers zoeken legobouwers
Drie serieuze en enthousiaste legobouwers van 12 jaar oud, willen graag een lego
club oprichten in Lippenhuizen. Hun idee is om met collega bouwers een middag in
de week van 15 tot 17 uur samen te komen, om mooie bouwwerken te maken.
Lego is aanwezig. De jongens wonen met nog drie andere kinderen in een
woonvorm van jeugdhulp Friesland net buiten het dorp Lippenhuizen.

Meld je aan door even te bellen of te mailen:
0516 471667
lippenhuizen@jeugdhulpfriesland.nl
Geef je naam en telefoonnummer of email adres door zodat we je kunnen bereiken.
Tot gauw!

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers
Van 30 januari tot 4 februari 2017 vond in Lippenhuizen de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn
veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te
zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 289,85.. opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt
besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan
een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000
860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.
De Harker
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Culinaire hoogstandjes voor bedrijfsleven met Tastoe
Maaltijdservice Van Smaak is gestart met de verkoop van maaltijden aan werknemers met
de nieuwe bedrijfstak Tastoe. ‘Werkenden hebben een druk bewogen leven en komen vaak
niet toe aan gezond eten, we zien hier groeikansen’’, vertelt Lieke Smit, manager en
initiatiefnemer van Tastoe. Binnen enkele dagen waren al ruim tien bedrijven aangemeld.
De nieuwe bedrijfstak levert maaltijden die wat kwaliteit betreft ook in een sterrenrestaurant
geserveerd zouden kunnen worden. Althans dat is wat maaltijdservice Van Smaak beweert. De
gerechten worden op werklocatie afgeleverd. Medewerkers kunnen de maaltijden thuis of op het
werk verwarmen.
Het assortiment dat nu door Van Smaak aangeboden wordt, is vooral gericht op senioren. Met
Tastoe wil de maaltijdservice haar doelgroep verbreden en heeft hiervoor een geheel nieuw
assortiment ontwikkeld. ‘Door het hectische leven wordt vaak niet genoeg tijd besteed aan gezond
eten. Om deze werkende doelgroep van dienst te zijn, hebben we fors geïnvesteerd in
automatisering. Hierdoor kunnen we een besteltermijn van slechts twee werkdagen hanteren’’,
vertelt Smit.
Doordat Tastoe de ingrediënten ontvangt na de bestelling, gaat er geen voeding verloren. Een
uitkomst voor mensen die geen tijd of zin hebben om boodschappen te doen en zelf eten te
koken. Tastoe levert inmiddels in Drachten, Assen en Groningen. Dit zal door de verwachte groei
snel beschikbaar worden voor heel Noord-Nederland.

De Harker
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Viooltjesactie weer een succes
Een week na de Piterrun & -walk, waar de weersomstandigheden nagenoeg perfect waren,
was het de beurt aan het Liphústerfeestbestuur om de straat op te gaan. Ondanks dat het
lekkere lentezonnetje niet scheen, hebben we ook geen last gehad van de voorspelde buien.
Alle vrijwilligers gingen de adressen van Lippenhuizen weer langs om de Liphústers van
vrolijk gekleurde violen te voorzien. Vergeleken met andere jaren hebben we goed verkocht,
maar hebben we moeten constateren dat veel mensen niet thuis waren. Daardoor hebben zij
hun kans om ‘’feestfioeltsjes’’ te kopen misgelopen. Het bestuur zal blijven nadenken naar
een oplossing om iedereen in het dorp face-to-face te kunnen benaderen. Ondanks dat
kunnen we terugkijken op een leuke en geslaagde dag. Onze speciale dank gaat wederom
uit naar de vrijwilligers en Tuindorado Gorredijk, die ons dit jaar weer van topkwaliteit violen
hebben voorzien.

16, 17 & 18 juni 2017
Achter de schermen….
Het bestuur is volop bezig om alles in het feestweekend tiptop voor elkaar te hebben. De
berichtgeving en promotie omtrent het feest stond de afgelopen tijd op een laag pitje. Maar
dit gaan we langzaamaan weer op bouwen, mede omdat we zeer binnenkort een
vernieuwde website hebben! Wanneer die exact de lucht in gaat is nog onbekend, dus
houd onze facebookpagina in de gaten.

Zeskamp
De viooltjes zijn nu verkocht en velen hebben hun plekje gevonden in een tuin. In de weken
die we nog te gaan hebben, zullen de teams er goed aan doen om met hun training voor de
zeskamp te starten. Wat er dan wel eerst moet gebeuren is opgeven! Een team zal uit
minimaal 6 teamleden moeten bestaan om aan alle spellen goed te kunnen deelnemen. Dus
zit je minimaal in de 1e klas van de middelbare school, schroom niet en geef je op! Dit kan
zowel met je vriend(inn)en als met de buurt(vereniging).

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ LET OP opgave is mogelijk tot en met 1 mei LET OP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Coachmeeting, zet in je agenda!!
Waar:
Wanneer:
Hoe laat:
Wie:

Dorpshuis de Mande
Donderdag 11 mei
20.00 uur
De coach + 2 teamleden

Opgave: via
info@liphusterfeest.nl
(vermeld naam, team, naam,
coach en contactgegevens) of
binnenkort op
www.liphusterfeest.nl

Thema muziek!
Het Liphústerfeest is dit jaar alle avonden weer van muziek voorzien. Sterker nog, we
hebben er dit jaar ons thema aan gewijd! Muziek zal dus niet alleen swingen tot in de late
uurtjes betekenen, het zal de rode draad voor het gehele weekend worden. We kunnen nu
nog niet alles verklappen, maar een paar namen hebben we al wel vast voor jullie.
Vrijdagavond zal de hoofdact niemand minder zijn dan Gerard Ekdom. Deze landelijk
bekende radio dj, groot geworden bij 3fm en nu een ochtendprogramma makend op Radio 2,
zal een show neerzetten waar we het nog lang over gaan hebben in het dorp. Hiermee zullen
we het weekend zeker goed aftrappen!
Niet te missen is zaterdag overdag het Liphúster Onderonsje. Deze zal dit jaar in de middag
plaatsvinden. Wie hier zijn muzikale kunsten zal vertonen is een jonge oude bekende;
Folkert Hans Tolsma! Folkert Hans heeft vorig jaar, tijdens Lippenhuizen 700, de
zondagmiddag en –avond supergezellig ingevuld en wij verzekeren dat hij dat met het
onderonsje ook gaat doen. Dan de hoofdavond van het weekend. De algemene opvatting is
dat er zaterdagavond gepiekt moet worden, hierdoor hebben we qua muzikale invulling
zwaar in moeten zetten. Daarom kunnen we jullie melden dat de band Stageline voor ons
komt optreden! Deze coverband noemt zichzelf de VETSTE band, wij zeggen op onze beurt
dat ze dat bij ons mogen gaan waarmaken en daar hebben we alle vertrouwen in. >>>>>>>
De Harker
deharker.lippenhuizen@gmail.com
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We hoeven ze in ieder geval niet meer te motiveren, want ze zeggen zelf op hun website;
‘Feestttenten zijn altijd VET! Ons debuut in Lippenhuizen! Rocken!!’
Tot slot de legendarische zondagavond. Vorig jaar kon hij helaas niet komen, maar dit jaar
komt hij driedubbel zo hard terug! We hebben het dan over veelzijdig muzikant Sipke de
Boer in zijn driemansformatie De Suskes. Zij zullen ervoor zorgen dat de feestgangers nog 1
keer ‘’los’’ kunnen gaan en dat er op een waardige manier afscheid wordt genomen van het
feestweekend.
Naast optredens zal er nog veel meer gebeuren dat weekend, meer daarover in de volgende
editie van de Harker. Ohja, houd ook onze digitale kanalen in de gaten.
Feestelijke groet,
Bestuur Liphústerfeest

Uit de peuterspeelzaal.
Het is een tijdje stil geweest met nieuws uit de Hummelmande in de Harker, maar het
is allerminst stil in de peuterspeelzaal! In de peuterspeelzaal zijn de kinderen druk
met spelen, vertellen en met de thema’s die centraal staan.
Het thema ‘Hatsjoe’ was het eerste onderwerp dit jaar. Tijdens dit thema ging het
over: hoe snuit je je neus, de dokter, apotheek en zelfs even de tandarts. Er was een
wachtkamer en de poppenhoek werd de spreekkamer van de dokter. Het was een
lust om te zien hoeveel dokters de poppen en soms elkaar beter maakten. We sloten
af met een bezoek van ‘de poppendokter’. Met een tandenborstel, tandpasta en de
gemaakte knutsels, konden de peuters aan de voorjaarsvakantie beginnen.
Robin heeft afscheid genomen van de peuters, hij is 4 jaar en mag nu naar de
basisschool. Daardoor kwam er na de voorjaarsvakantie weer plek voor een nieuwe
peuter.
Het Rijk en de gemeenten hebben zich ten doel gesteld, dat
in 2020 alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar gebruik maken
van voorschoolse educatie op de peuteropvang, daarom
trakteert de gemeente in 2017 peuters, die voor het eerst
naar de peuteropvang gaan op 3 nummers van het
maandblad
PIPPO. Bovendien mochten wij van de
gemeente de allereerste nieuwe peuter, dit jaar,
verwelkomen met een PIPPO-knuffel.
En Jort was de gelukkige die de knuffel in ontvangst mocht
nemen.
We hopen dat Robin het naar de zin heeft op de
basisschool en we wensen Jort veel plezier op de
peuterspeelzaal.
Op de peuterspeelzaal gaan we verder met het thema:
Voorjaar.
We proberen de belangstelling te wekken voor de groei en bloei van bloemen en
planten en de dieren met hun jongen.
Nieuwsgierig geworden en wil je een kijkje nemen, met of zonder peuter? Dat is altijd
mogelijk. We zijn op maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagochtend geopend
van 8.30uur tot 12.00uur.
Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer: 06-27310165
Een peuter opgeven kan op www.detorteltuin.frl
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Activiteitenrubriek
Jeugdwerk Lippenhuizen
Zondag 5 maart zijn we met zo’n 40 personen naar schaatstempel Thialf geweest.
Het was weer ouderwets gezellig en een ieder heeft zich daar prima vermaakt, onze
cateringtafel trok weer veel bekijks. Veel mensen dachten bij ons een bakje koffie te
kunnen halen…..Afgelopen zaterdag hadden we Bingo met leuke prijsjes!

Zaterdag 22 april : Casinonight
Tijd
: 19.00 – 21.00 uur
Waar
: Lytshûs
opgave
: geen
Dresscode is GALA, leuk prijsje voor best dressed
boy and girl…

Vrijdag 19 mei : Bubble

voetbal

Tijd
Waar
Opgave

: 17.30 tot 19.30 uur
: Sportveld de Kobunder
: Voor 25 maart bij Wimmie via: jwwj@hetnet.nl of
Jeugdwerk groepsapp.

Vrijdag 2 juni

:

Statiegeldflessenactie!
Tijd
Waar

: vanaf 18.00 uur
: dorpshuis

Zondag 11 juni :
Tijd
Waar
opgave
mail:

Walibi!
: 08.45 – 19.00 uur
: vertrek vanaf dorpshuis
: uiterlijk 15 mei via de
jwwj@hetnet.nl , of groepsapp.

Kosten

Niet via de site opgeven!
: € 12,50 ( = incl. vervoer, entree, eten/drinken)

Let op! Je moet dit seizoen wel aan minimaal 3 activiteiten hebben
meegedaan om mee te mogen naar Walibi.
De kosten van een activiteit zijn altijd €1,- , tenzij anders vermeld.
Check ook regelmatig onze website: www.jeugdwerklippenhuizen.nl

De Harker
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Vrouwen van Nu, maart 2017.
Er staat bij Vrouwen van Nu
weer van alles op het programma.
Op 18 april, alweer de laatste afdelingsavond, vertelt Henk
Miedema over het Frysk hynder. Dat kan een interessante
avond worden. Heb je nou óók iets met paarden en wil je
meer horen over het Frysk hynder, je bent van harte
welkom.
Bel even met Fenna als je deze lezing wilt bijwonen,
telefoon 0513-465001.
Of hebt je zin om een paasstuk te maken?
Dat kan ook bij Vrouwen van Nu, op 11 april.
Bel dan even met Harriët Bouma, 0516-463777 (of stuur
een mailtje: hbkbouma@gmail.com) dan is het voor de
tuinclubvrouwen duidelijk op hoeveel deelnemers ze
kunnen rekenen en om door te geven welke materialen je
zelf mee moet nemen. Dus op 11 april bloemschikken,
aanvang 19.30 uur in Hûs de Mande. De kosten voor nietleden bedragen € 5,00 inclusief koffie of thee.
Maar eerst komt de afdelingsavond van 21 maart.
Auke Zeldenrust vertelt dan over “Het dorp achter de
tralies”. Daarover lees je meer in de volgende Harker.
Els Hoogeveen

Met elkaar vrijheid vieren op 30 april
Met elkaar onze vrijheid vieren.
Dat doen we op zondagmorgen
30 april tijdens een bijzondere
viering in de Piterkerk in
Lippenhuizen.
Op deze zondag voorafgaand
aan de nationale herdenking op
4 mei en bevrijding op 5 mei
schenken de Piterkerk extra
aandacht aan dit thema.
Het Opsterlands Vocaal
Ensemble zingt tijdens de
viering: het Verleich’ uns Frieden
van Medelssohn en het Cantique
de Jean Racine van Faurre.
Ds. Piet Hulshof gaat in deze viering voor. Iedereen is van harte welkom.
Tot ziens op 30 april!

De Harker
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Kerkdiensten
Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik 2017
Datum
02 apr
09 apr
13 apr

Tijd
10.00
10.00
19.30

Voorganger
Da. Y. Slik
dhr. J. Koerts
Da. E.C. Rooseboom

14 apr
15 apr
16 apr

19.30
22.00
10.00

Da. E.C. Rooseboom
Ds. P. Crom
Ds. J.K. Bolt

23 apr
30 apr

10.00
11.00

Ds. D.J. Deuzeman
Ds. P. Hulshof

Dienst te
Langezwaag
Hemrik
Lippenhuizen,
Witte Donderdag, HA
Langezwaag, Goede Vrijdag
Lippenhuizen, Stille Zaterdag
Langezwaag, Pasen, 9.30 uur
paasontbijt
Langezwaag
Lippenhuizen, gewijzigde
aanvangstijd

Vaste (Seizoens) activiteiten
Iedere maandagavond 20.00 tot 22.00 uur Melomania oefenavond
Iedere maandag biljarten
Iedere donderdag Club klaverjassen 20.00 Hûs de Mande
Voor informatie: Roel de Jong (464660) / Tjidsger Rozenberg (463997)
Iedere donderdag Koor Lippenhuizen/Hemrik 19.30 Consistorie
Speel-o-theek Lippenhuizen; 1x maandag per maand van 14.00 tot 15.30 u. en 19.00
tot 20.00 u.
Hummelmande; Elke ma-/di-/do- en vrijdagochtend geopend vanaf 8.30 u. Gesloten
tijdens de schoolvakanties.
Iedere dinsdagochtend yoga van 10.00 tot 11.00 uur Hûs de Mande
Voor informatie: Josien Bruinsma (0621500833)
De Harker
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Hûs de Mande
Nieuwsbrief Hûs de Mande maart 2017
Een aantal gebruikers heeft al contact gezocht om mee te denken over hoe we volgend jaar
afscheid nemen van het “It âlde doarpshús”. De eerste gesprekken plaats gevonden en zijn
er al mooie ideeën besproken. Maar heb je ook nog een idee.... kom er mee…
Het Piter evenement was wederom een groot succes, hulde aan de organisatie van dit
geweldig sportief evenement. Na afloop was er in de Mande de gelegenheid om soep of
snert te eten, meer dan 70 soep- maaltijden zijn er uit geserveerd en “fjouwer waarme brij”.
Na afloop was het blarenbal minder druk bezet, maar dat heeft de pret niet kunnen drukken
en aan de band heeft het niet gelegen, echt een aanrader….. NederPopRock band
Benedenpeil > www.benedenpeil.frl
Wederom dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.
Nieuw NDL:
Met veel belangstelling zijn dinsdag 14 maart de definitieve plannen voor het MFA door de
aannemer en architect gepresenteerd. De plannen zijn positief ontvangen, maar zijn er nog
vragen of opmerkingen laat het ons weten! Nog voor de zomer zal het bestuur van NDL de
huidige gebruikers uitnodigen om de overgang naar het Nieuwe Dorpshuis Lippenhuizen te
bespreken. Bij het slaan van de 1e paal willen we ook alle huidige gebruikers en donateurs
van harte uitnodigen. De datum van de heugelijke feit is nog niet bekend, maar volg de
media & dorpsomroepers en voel je welkom!
Donderdag 27 april 2017

KONINGSDAG
8.00-10.00 ontbijt buffet voor € 3,00
16.00-20.00 Oranje café
Zie aankondiging Harker

Zolang het nog kan een feestje in de Mande, tot en met voorjaar 2018 is het nog
mogelijk…………een verjaardag & jubileum & buurtfeestje….. kom naar Hûs de Mande vraag naar
een arrangement op maat!!
Voor meer informatie Thea de Vries 06 50445471

Koningsdag
Koningsontbijt
tussen 8 en 10 uur.
Voor € 3,00 kunt u deelnemen aan het ontbijtbuffet ter ere van
Koningsdag.

Van 16.00 tot 20.00
Oranjecafé Hûs de Mande
(natuurlijk is dan het springkussen aanwezig en snackbar “Oranje”
is open)
HÛs de Mande ....thús in de Mande!
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Skiednis fan Lippenhuzen
Underwiis 9
Oant goed 1800, doe ‘t de earste skoallewetten der kamen, wie it de tsjerke, dy ‘t
foar ûnderwiis, ûnderwizers, skoalle en skoalhûzen soarge. De Steaten fan Fryslân
hienen wol wat rigels oer de beneaming fan skoalmasters, oer de beleanning en
húsfesting fan de skoallen en de masters. Ek oer de bekwaamheid hienen de
Steaten in pear easken, net sa sear foar de skoalle, mear oer geloof en libbenswize.
Jild hienen de Steaten net foar it ûnderwiis oer, dêr moast de tsjerke him mar mei
rêde. De dominy hie dan ek in wichtige stim by de beneaming fan in master. De
klassis moast úteinlik de beneaming noch goedkarre. De klassis seach der ek op ta,
dat as der in ûnderwizer fuort gyng der sa gau as mooglik wer in nijen socht waard.
Boppedat seach de klassis der op ta, dat master syn oanstelling op papier fêstlein
waard. Fan de grytman ( boargemaster ) waard ferwachte dat hy in eachje yn it seil
hold. It liket sa wol dat foar de skoalle alles goed regele wie, mar yn de praktyk liet it
noch wol ris wat te winskjen oer. Master wie der yn it foarste plak foar de tsjerke, de
skoalle kaam op it twadde, soms op it lêste plak.
Sa kaam it foar dat in dominy, dy ‘t fanwege in drankprobleem út syn amt set wie,
noch wol yn oanmerking kaam foar skoalmaster, as ien dy ‘t amper mear rinne koe
en al op leeftyd wie, ek net in probleem, as hja mar lid fan de tsjerke wienen. It liket
my net ta dat yn Lippenhuzen dit soarte fan wrakke persoanen foar de klasse stien
hawwe, want master Berend Harmens bliuwt hjir 43 jier en syn opfolger Jacob
Hendriks 42 jier. As der fan alles mei dy mannen mis west wie, hienen hja it sa lang
net folholden. Master Jacob Hendriks is al 80 jier as hy oanjout dat it him wat te
dreech wurdt yn skoalle en moat der in opfolger socht wurde.
Yn 1807 wol Jelle Fokkens Hazebroek út Gruttegast hjir wol begjinne. De tsjerke hat
it goed foar mei de foarige âlde master, want hy kriget foar syn libbens ûnderhâld in
pensjoen fan 100 gûne yn ‘t jier. Dat wie in kear safolle as de 50 gûne, dy ‘t hy
fertsjinne. No liket dat mâl, mar oare fertsjinsten sa as skoaljild, foarsjonger en
kosterslean holden op. Hy moast út it skoalhûs wei en gyng nei in lytser
ûnderkommen. Dêrom hold hy op 27-4- 1807 boelguod. Lang hat hy net genietsje
kinnen fan syn pensjoen, want op 10 oktober 1809 wurdt hy te hôf brocht. Syn
soannen Jacob en Harm nimme letter de namme fan Seijen oan en hawwe
jierrenlang yn Lippenhuzen it timmerfak útoefene.
Master Jelle Fockens Hazebroek lit him hjir ynskriuwe as Jelle Fockens en lit
Hazebroek yn Gruttegast efter. As yn 1811 elkenien in efternamme hawwe moat,
wurdt it Jelle Fockens de Roos en yn de jierren dêrnei ferdwynt Fockens ek
stadichoan fan it toaniel en is it Jelle de Roos. Net allinne syn namme mar ek syn
funksje feroaret danich. Moast master earder neist syn wurk foar tsjerke en skoalle
noch mear dwaan om oan de kost te kommen, sa as boer, skuonmakker as
kroechbaas, no moast hy him neist de tsjerke foaral dwaande hâlde mei de skoalle.
Troch de nije ûnderwiiswetten kaam der tafersjoch op de kwaliteit fan master syn
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lesjaan. Der kamen bettere learboeken en ek moast master kwekelingen opliede. Ien
fan harren Petrus Tjalles Hylkema soe wol nei Jistrum wolle, mar it lean dêr wie eins
te min, 30 gûne yn ‘t jier. Syn foargonger hie it dêr in pear jier besocht. Hy gong sels
mei in list by de minsken lâns om ekstra jild. Dat slagge in pear kear, mar hy hie it al
gau besjoen en gyng fuort. De skoalopsjenner hat alle war dien om it lean te
ferheegjen en dat slagge: it waard no 80 gûne en mei oare ynkomsten koe it 259
gûne wurde. Boppedat moast de tsjerke in nije skoalle en in skoalhûs bouwe. Dat
lêste fûn de tsjerke net nedich om ‘t master net troud wie, mar dêr naam de
skoalopsjenner gjin genoegen mei; dat ek dit kaam klear. Sa koe master Petrus
Hylkema nei in soad muoite yn in nije skoalle oan de slach. Ek yn Lippenhuzen wie
de skoalle oanein en te lyts. Yn de simmer fan 1832 binne twa oannimmers út
Drachten dwaande om in stik by de âlde skoalle oan te bouwen en op te knappen.
Oars moast de tsjerke ien en oar regelje, mar no giet it fan de gemeente út en moatte
de Steaten fan Fryslân tastimming jaan. Yn augustus kinne de bern yn in opknapte
en fergrutte skoalle begjinne.
Troch W. van der Sluis
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Kuenstskiednis fan Lippenhuzen
14 Dorpsgeschiedenis en kunst: de Flecht van Jaap van der Meij
Ateliers
De Groningse kunstenaar Klaas van Dijk en de vanaf 1961
in Friesland wonende Jaap van der Meij maakten beiden
een wandsculptuur voor obs de Flecht in Lippnhuzen. Van
der Meij maakte zijn houten kunstwerk voor de school in
Lippenhuzen in de tijd dat zijn atelier was gevestigd in de
Adelskerk. Het atelier staat op de foto die Anton Stoelwinder
in 1968 maakte (Tresoar). Deze kerk in Oud-Beets, dat nu deel van Beetsterzwaag
is, werd later afgebroken waarna de kunstenaar zijn atelier in een grote hooischuur in
Katlijk had. Voor zijn meeste monumentale werken was hoogte nodig, een gewone
loods was te laag. Van der Meij woonde in verschillende Friese plaatsen naast
Beetsterzwaag (waar onderstaand betonnen beeld met daarin kinderfiguren bij een
obs staat) ook nog in de Hemrik.
Afkomst.
In 1987 verliet hij Friesland en verhuisde naar de Spaanse plaats
Tortellà, waar hij tot het eind van zijn leven zou blijven. Voordat hij
naar Friesland kwam en hier woonde en werkte, waren
Amsterdam, Schoonhoven en Meppel zijn thuisbasis geweest. Van
der Meij was net als Klaas van Dijk schilder, beeldhouwer en
monumentaal kunstenaars. Hij begon zijn opleiding aan het
Instituut Opleiding tot Tekenleraren in Amsterdam en studeerde daarna verder aan
de Rijksacademie voor beeldende kunsten in die stad. Hij werkte daar korte tijd op de
monumentale afdeling bij de op 3 november 1889 in Krefeld geboren prof.
Camperdonck die in 1934 het naziregime ontvluchtte en zich in 1935 in Amsterdam
vestigde als hoogleraar monumentale kunst op de Rijksacademie. Hij overleed op 9
mei 1957 in deze stad.
Klassiek
Van de Meij voltooide zijn studie in België aan het Gents
Hoger Instituut Schone Kunsten. Hij kreeg een klassieke
opleiding en verstond het vak, maar zou zich op een heel
eigen wijze ontwikkelen. Naast de houten wandsculptuur bij
obs de Flecht, maakte hij werken van beton, zoals De Ent in Gorredijk waar ook een
door hem ontworpen raam is in het voormalige schoolgebouw van de flambou. De
kunstenaar maakte vele kunstwerken in Opsterland, waarvan een groot deel in de
openbare ruimte is geplaatst, in Friesland en daarbuiten. En Van der Meij gaf hier
les aan aankomende kunstenaars, hij was één van de docenten op de Vredeman de
Vries Academie voor beeldende kunst in Leeuwarden. Deze academie ging na het
herenakkoord op in de Groningse Academie Minerva voor beeldende kunst waar
Klaas van Dijk had gestudeerd.
Hout
De houten Flecht van Van der Meij op de gele bakstenen muur staat op
reunieflecht.nl op meerdere groepsfoto’s van de gelijknamige obs. Het lijkt of
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wandsculptuur daar een naturel houtkleur heeft, met verschil
in de tint van de diverse delen die uit meerdere houtsoorten
gemaakt lijken. Aan de naden is te zien dat het kunstwerk uit
diverse stukjes hout is gemaakt, de richting van de houtnerf
verschilt. Een aantal delen zijn op een grotere vorm gelijmd.
Kleur
Deze vlucht, De Flecht van Van der Meij is nu een kleurrijk
geschilderd geheel van hout. Rechts vliegen drie paarse
vogels in een halve cirkel tegen de klok in. De onderste met
de kop omhoog, de tweede houdt de snavel diagonaal
omlaag en de bovenste richt snavel en blik recht vooruit.
Naast de vogels staat wijdbeens een eenvoudig paars
mensfiguur met zijn armen omhoog gestrekt. De nek is niet
zichtbaar, wel de ronde gele bal die zonder gezichtskenmerken het hoofd vormt. De
vogelkoppen hebben wel ogen, hun verdiepte pupilvorm wordt gevormd door ronde
openingen. Het gezicht van de figuur heeft geen mond, de vogels hebben wel gele
snavels die afstekende bij hun paarse verschijningen.
Vorm
Als de figuur een volwassene voorstelt met de armen omhoog
kan die opkijken of juist vooruit kijken als welkom voor de klas
of school en is deze figuur er één die enthousiasmeert. De
mensfiguur kan ook een spelend kind voorstellen dat met nog
onbegrensde mogelijkheden in de ruimte reikt of misschien wel
omhoog kijkt naar de lucht, de wolken of een vlucht vogels. De
suggestie van kleding is geraffineerd, het kan een
laaghangende broek of kort jurkje zijn. Toen het werk gemaakt werd waren
minijurkjes en slobberbroeken in de mode. Achter de twee vliegende ganzen en de
staande figuur en kind in één figuur verenigd, ligt een onderliggende blauwe vorm.
Daarop is links een abstracte paarse haal met krul te zien, die een gestileerde golf
lijkt. In de grote blauwe vorm zijn verdiepte sierlijnen en -vormen aangebracht. Het
kan van alles voortellen: een zee of ander water, een boot die daarop deint, een
grote geabstraheerde vis. Als drager van de voorstelling is het vooral een speelse en
sierlijke vorm die het werk oorspronkelijk maakt.
Logo
De flecht of vlucht vormt in primair rood, geel en blauw en een
lichtblauw het logo van de school. Op dit logo zijn in silhouet
twee naar rechts vliegende ganzen weergegeven met onder
hen een gele wereld op lichtblauw rechthoekig veld met
onderaan in grote vette blauwe letters de Flecht, in dezelfde
kleur als de bovenste en voorste gans met neerslaande
vleugels. Onder de woorden de Flecht staat in bescheiden magere letters openbare
basisschool in rood, de kleur van de tweede gans die zijn vleugels opslaat. De vogels
in het logo vliegen over een geabstraheerde wereld, zoals kinderen die het ‘ouderlijk’
nest verlaten of, wanneer de schooltijd erop zit, de school, de ontdekkingstocht
beginnen en het avontuur van zelfstandig het leven in al zijn facetten ontdekken.
Lippenhuizen – Aldtsjerk, 2017 ©Gerhild van Rooij
Bronnen www.deflecht.nl logo, lijst beelden Lippenhuizen; Kenstwurk.nl; Gerhilds kunstrubriek Pluskrant.nl,
reuniedeflechtlippenhuizen.nl; RKD, Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis (biografische gegevens)
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Weeroverzicht – februari
De totale hoeveelheid neerslag is 84 mm en was vorig jaar 71 mm.
neerslag
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Gemiddelde max. temp. is 7 gr. en was vorig jaar 7,3 gr.
Gemiddelde min. temp. is 2,3 gr. en was vorig jaar 1,3 gr.
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Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl
Het weer actueel op uw mobiel, sms: “go weer lippenhuizen” naar 1008 (0.60 p.o.b)
Let op: op de site is er nu ook een pagina met een "totaaloverzicht"
Willem en Renske
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